
 

 

 

 به نام خدا

 

راهنوای ثبت نام و ورود به 

 ساهانه

الکترونیکی صدور پروانه 

 هوسسات پسشکی کشور

 

 

 

 

 

خواهشوند است قبل ازورود به ساهانه 

این دستورالعول را به دقت هطالعه و 

 .شده توجه فرهائیدبه نکات ذکر 

 

 :آدرس ساهانه عبارت است از 

http://parvaneh.behdasht.gov.ir 

 

برای يريد بٍ ساماوٍ صذير پرياوٍ َا فقط از 

   يیا      Google Chromeمريرگرَای 

Mozilla Firefox      ٌومائیذاستفاد . 

آدرس سایت را در قسمت وًار آدرس يارد ومائیذ ي 

خًدداری   Googleاز وًشته آن در وًار جستجًی 

 .فرمائیذ 

تِ   تا اًتخاب گشیٌِ  پس اس ٍرٍد تِ سایت

 .ّذایت خَاّیذ ضذ ثثت ًام  صفحِ هَرد ًظز جْت 

 ثبت نام در ساهانه

ٍرٍد تِ ساهاًِ در صَرتی کِ تزای اٍلیي تار قصذ 

تزٍیذ ٍ تزای عضَیت  ثثت ًام  تِ قسوت را داریذ

  .اقذام ًوائیذ

 

تا ٍرٍد تِ قسوت ثثت ًام ، پٌجزُ پیص ثثت ًام 

 ،کذ ملی  پس اس ٍارد کزدى. هطاّذُ خَاّذ ضذ

      اًتخاب دکوٍِ خاوًادگی وام ٍ وام 

ثثت احَال تزرسی   در ساهاًِ  ٍارد ضذُ  اطالعات

 .ضذ  ٍ ًتیجِ تِ ضوا ًوایص دادُ خَاّذ

در صَرت تائیذ صحت اطالعات ٍارد ضذُ اس سَی 

. ، تِ صفحِ تعذ ٍارد خَاّیذ ضذ ساهاًِ ثثت احَال 

شمارٌ در ایي صفحِ اطالعات تکویلی اس قثیل 

ٍ  آدرس پست الکتريویک،  تلفه َمراٌ

 .اس ضوا پزسیذُ خَاّذ ضذ  کلمٍ عبًر

 

 

  
 

http://parvaneh.behdasht.gov.ir/


 

توجه به نکات زیر راهگشا در این هرحله 

 :خواهد بود

خَد دقت ًوائیذ کِ  آدرس پست الکتريویکٌّگام درج 

آى را تذٍى اضتثاُ درج ًوائیذ در غیز ایٌصَرت قادر تِ دریافت 

کذ فعال ساسی کِ ساهاًِ تِ آدرس پست الکتزًٍیک اعالم 

 .ضذُ تَسط ضوا ارسال خَاّذ کزد ًوی تاضیذ 

َمچىیه . وام کاربری شما کذ ملی شما خًاَذ بًد 

را بٍ خاطر بسپاریذ زیرا برای يريد  کلمٍ عبًر خًد

 .بٍ ساماوٍ بٍ آن ویاز خًاَیذ داشت 

صفحِ کلیذ ضوا در   تَجِ فزهاییذ رهش عثَر  در سهاى درج 

         در غیز ایي صَرت تا پیام . تاضذ  (اوگلیسی)  ENحالت 

هَاجِ  "اربری ي یا کلمٍ عبًر اشتباٌ استوام ک "

 .خَاّیذ ضذ

تِ صفحِ تعذ ّذایت   تا اًتخاب  کلیذ 

کذ فعال سازی بٍ آدرس پست ٍ ّوشهاى خَاّیذ ضذ 

تستِ تِ سزٍیس . ضوا ارسال خَاّذ گزدیذ الکتريویک

دٌّذُ ای کِ آدرس پست الکتزًٍیک ضوا تزرٍی آى قزار دارد 

، دریافت کذ فعال ساسی هوکي است تا هقذاری تاخیز اًجام 

 .ضَد 

 

کذ فعال ساسی کِ تزای ضوا ارسال ضذُ را درپٌجزُ فعال ساسی 

در صَرتی کِ اس سیستن خارج ضذُ . حساب کارتزی درج ًوائیذ 

ٍارد ضذُ ٍ تا استفادُ   ایذ هجذدا اس قسوت 

، ٍارد پٌجزُ  کلمٍ عبًرٍ  (کذ ملی ) شىاسٍ کاربری اس 

. ضذُ ٍ کذ فعال ساسی را ٍارد ًوائیذ  

 

پس اس فعال ساسی ، ٍارد کارتاتل ضخصی خَد خَاّیذ ضذ ٍ 

خَد اس قثیل تکمیل اطالعات شخصی هی تایست ًسثت تِ 

اقذام . . . تحصیالت ، هذارک ضخصی ، دٍرُ ّای آهَسضی ٍ 

ًوائیذ ٍ پس اس آى قادر خَاّیذ تَد تا ٍرٍد تِ قسوت درخَاست 

. ًواییذت ٍ ارسال درخَاست خَد اقذام ّا ًسثت تِ ثة

 

تاسیس هزکش ٍ یا هَسسِ پشضکی ٍ درخَاست جْت 

 .پیزاپشضکی گشیٌِ درخَاست هَافقت اصَلی  اًتخاب گزدد

 

تِ عٌَاى ًوایٌذُ قاًًَی هَسسِ در ساهاًِ   کد هلی هوسس

قاتلیت دستزسی تِ  هلیکذ ثثت ٍ پس اس آى تٌْا تا ایي

 .تزای هتقاضی فزاّن خَاّذ ضذ اطالعات در ساهاًِ

 

 

 برخی اشکاالت احتوالیرفع 

فعال ساسی اگز تِ رغن گذضت سهاى کافی ٌَّس پیام حاٍی کذ 

کِ را دریافت ًٌوَدُ ایذ، در صفحِ فعال ساسی حساب کارتز 

دیذ هطاتق تٌذ سَم اقذام خَاّیذ تالفاصلِ اس ٍرٍد تِ ساهاًِ 

 .کٌیذ 

اگز اس صحت آدرس پست الکتزًٍیک خَد کِ در طی رًٍذ 

 .هَدُ ایذ اطویٌاى ًذاریذ اس تٌذ یک پیزٍی کٌیذ ثثت ًام ٍارد ى

بازیابی اس تخص عثَر خَد را فزاهَش ًوَدُ ایذ  اگز کلوِ

قزار دارد استفادُ  "ٍرٍد تِ ساهاًِ "کِ در تخص  رمس عبًر

 .کٌیذ

 یذ اها هایلیذ آى را اگز کلوِ عثَر خَد را تِ یاد دار

یِ سوت چپ پس اس ٍرٍد تِ ساهاًِ در هٌتْی ال تغییز دّیذ

هطخصات ٍ رهش کارتز ًَار تاالی صفحِ ًوایِ

را اًتخاب ًوَدُ ٍ 

 .اقذام ًوائیذ "تغییر رمس عبًر  "اس طزیق

     پست الکترونیک و  ها از طریق ساهانه 

 خواهین بودبا شوا در ارتباط 

 


